Foreldrebetaling i barnehage fra 01. 08. 2016
 Makspris i barnehage er kroner 2655. Maksprisen gjelder alle typer barnehager,
uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget.
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.
 Husstander med brutto inntekt under kroner 486.750 har rett til redusert
betaling. Det må sendes søknad hvert barnehageår.
Vedtak fattes utfra vedlagt dokumentasjon på husstandens samlede brutto inntekt.
Ordningen i Larvik går ut på at ingen skal betale mer enn 4,5 prosent av inntekten sin
til barnehagen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Vedtak om
redusert betaling gjelder fra måneden etter det er søkt og dokumentasjon på inntekt er
levert. Redusert betaling har ikke tilbakevirkende kraft.
 Husstander med inntekt under 2G får friplass. Ny G vedtas i juni 2016.
 Gratis kjernetid for 3, 4 - og 5 åringer.
Fra 1. august 2016 har alle 3, 4- og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i
husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per
uke. For barnehageåret 2016-2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet
brutto inntekt som er lavere enn kroner 417 000 per år. Ordningen må søkes om i
samme skjema som søknad om redusert betaling.
 Det gis søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse.
30 % for barn nummer to og 50 % for barn nummer tre og videre. Det er
søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i
barnehager med forskjellige eiere.
 Det betales for 11 måneder pr år, juli måned er betalingsfri.
 Manglende betaling kan medføre at man mister barnehageplassen.

Søknadsskjema for redusert betaling i barnehage finnes kun på nett:
www.larvik.kommune.no skjema

Husk å dokumentere husstandens brutto inntekt i søknaden!
Selvangivelse 2015 eller nyere lønnsslipper / slipper fra NAV er gyldig dokumentasjon som
kan lastes opp sammen med søknaden, eller leveres i Feyersgate 7, 3256 Larvik.
Manglende inntekt skal også dokumenteres!

Søknadsfrist 1. juni 2016.
Satsene er vedtatt av Kommunestyret i Larvik i møte 09.12.2015, vedtak 217/15.
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